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1. Sammendrag

Andrageren er tidligere spiller og søger EU om hjælp til at standse spil om penge. Han 
beskriver kort, hvordan hans afhængighed har ødelagt hans to familier, frataget ham hans tre 
børn og været en stor tragedie for hans privatliv. Nu rejser han og hans partner rundt til skoler, 
hvor de fortæller deres historie til børn for at forhindre, at de falder for samme fristelse. Han 
anmoder EU om at lovgive på dette område og forhindre, at menneskers liv ødelægges på 
samme måde som hans eget.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Da der ikke foreligger EU-lovgivning på dette område, har Domstolen konsekvent fastholdt, 
at "medlemsstaterne frit kan fastsætte målene for deres politik på hasardspilområdet i 
overensstemmelse med deres egne værdinormer og i givet fald nøjagtigt fastsætte det ønskede 
beskyttelsesniveau".1

Europa-Parlamentet har afvist muligheden for sektorspecifik regulering af spil i hele EU2 på 

                                               
1

Sag C-203/08, Sporting Exchange, præmis 28.
2

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2011 om onlinespil i det indre marked (2011/2084(INI)), jf. 
navnlig punkt 9.
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grund af forskellige traditioner og kulturer i medlemsstaterne. I overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 20111 har Kommissionen imidlertid 
undersøgt ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til at løse problemet med 
spilafhængighed på EU-plan. Kommissionens meddelelse "Mod et samlet europæisk regelsæt 
for onlinespil"2 blev vedtaget den 23. oktober 2012 og fastsætter en række initiativer med det 
overordnede mål at dele god praksis i forbindelse med reguleringen af onlinespil og fremme 
samarbejde mellem medlemsstaterne. Kommissionen samarbejder intensivt med 
medlemsstaterne, og i påkommende tilfælde industrien, om at gennemføre disse 
foranstaltninger. Kommissionen vil inden for kort tid blandt andre foranstaltninger vedtage to 
henstillinger, som har til formål at yde høj fælles beskyttelse til forbrugere af spiltjenester, 
herunder beskyttelse af børn, og sikre, at reklamer på spilområdet er socialt ansvarlige. 

Der er desuden behov for mere forskning for at få en bedre forståelse af problemet om 
spilafhængighed. Gennem det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 
samfinansierer Kommissionen det femårige tværfaglige "Addiction and Lifestyles in 
Contemporary Europe-Reframing Addictions Project” (ALICE RAP)". Projektet blev søsat 
den 1. april 2011 og vil bidrage til drøftelserne om de nuværende normer og fremtidige 
virkninger af afhængighed i Europa i løbet af de næste 20 år. Dette omfatter en grundig og 
mangesidet undersøgelse af spilafhængighed, hvor der forventes store resultater i 2014.

Konklusion 

Kommissionen har forpligtet sig til at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at 
bekæmpe spilafhængighed. I sin meddelelse om onlinespil fra 2012 fastlægger Kommissionen 
en række specifikke foranstaltninger, som skal styrke medlemsstaternes muligheder for at løse 
dette problem. 
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2

COM(2012)0596 final.


